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N. Zrozeno v Namyangu.
Vyladěno na Nürburgringu.    
Vyrobeno v Nošovicích.
 
Hyundai i30 Fastback N je sofistikovaným 
sourozencem extrémně úspěšného pětidveřového 
modelu i30 N – a také skvělým rozšířením 
řady vysokovýkonných vozů Hyundai N. 
N symbolizuje Namyang, v němž sídlí naše 
globální výzkumné a vývojové centrum. 
Zrozeno v Namyangu a vyladěno na Nürburgringu. 
V neposlední řadě N znamená, že Fastback N byl 
s největší pečlivostí vyroben v Nošovicích u Frýdku 
Místku. Hyundai i30 Fastback N poskytuje nejvyšší 
úroveň radosti z jízdy, jíž dosahuje s elegancí, 
která si Vás podmaní.
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Zadní spojler a zadní sdružené LED svítilny dokonale ladí s nápadně tvarovanou boční linií a zvýrazňují 

osobitý vzhled zádě.

Přitažlivá trojúhelníková zadní LED mlhovka je jedinečným 

stylistickým prvkem vysokovýkonných modelů Hyundai N.

Nepřehlédnutelné tvary.
Sofistikované linie střechy a splývavé zádi elegantně ústí do velkoryse klenutého zadního spoileru s odtokovou hranou, která je zvýrazněna lesklým 
černým lakem. C střešní sloupky inspirované kapkou vody a zadní okno zaujmou elegantními křivkami, které umocňují zužující se těleso karosérie 
nad ramenní oblastí. Výrazně tvarovaný zadní nárazník je ozdoben reflexní červenou linkou, která prochází nad dvěma chromovanými koncovkami 
výfukové soustavy a umocňuje sportovní svalnatý vzhled vozu.
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Dynamicky sofistikovaný
Lidé se budou otáčet – a to nejen kvůli jeho zvuku. Hyundai i30 Fastback N dává jasně najevo 
svůj výkonový potenciál sportovními stylistickými prvky a nižší světlou výškou karoserie. 
Výrazný přední nárazník s velkým otvorem pro přívod vzduchu a jedinečnou kaskádovitou 
maskou chladiče s logem N potvrzuje zaměření na nejvyšší výkony. Hyundai i30 Fastback N 
je navíc vybaven exkluzivními 18" nebo 19" koly s logem N a výkonnými brzdami 
s červenými třmeny N.
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Hyundai i30 Fastback N disponuje LED světlomety s LED denním svícením, které zajišťují vynikající viditelnost a přitažlivý vzhled. Výrazně velké otvory 

pro přívod vzduchu vylepšují chlazení brzd a aerodynamiku.
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Motor o objemu 2 litry s přímým vstřikováním a přeplňováním turbodmychadlem poskytuje ve standardní verzi nejvyšší 
výkon 250 k a 275 k s paketem Performance. Obě varianty dosahují maximálního točivého momentu 353 Nm, respektive 
378 Nm s funkcí Overboost.

Radost z výkonu.
Hyundai i30 Fastback N dosahuje pozoruhodné dynamiky díky přeplňovanému
 motoru 2,0 l s přímým vstřikováním, velmi pohotovými reakcemi a výkonem až 275 k. 
Funkce krátkodobého zvýšení plnicího tlaku Overboost umožňuje navíc přechodné zvýšení 
točivého momentu na 378 Nm. Hyundai i30 Fastback N přenáší hnací sílu na vozovku pros-
třednictvím předních kol a šestistupňové manuální převodovky se synchronizačními kroužky 
z uhlíkového kompozitu a odolné spojky. Rychlé řazení v kulise s krátkými dráhami pohybu 
řadicí páky se vyznačuje sportovním charakterem, díky němuž si můžete i ve svém každo-
denním životě užívat pocitu z jízdy jako v závodním voze.  
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Vysokovýkonné 19" pneumatiky Pirelli P-Zero ve specifikaci Hyundai N prozrazují svými iniciálami „HN“, že byly speciálně vyvinuty s ohledem 
na charakteristiku podvozku vozů Hyundai řady N.

Ryzí potěšení 

ze sportovní jízdy.
Hyundai i30 Fastback N je lačný po zatáčkách stejně jako Vy. Proto nabízí jízdní vlastnosti světové 
úrovně díky výbavě, která zahrnuje řadu pozoruhodných komponentů pro mimořádně sportovní jízdu. 
Mezi ně patří například elektrický posilovač uložený na hřebenové tyči, který zaručuje bezprostřední 
spojení s vozovkou a vysokou preciznost řízení. Dalším výjimečným prvkem je N Corner Carving Differential, 
jehož charakteristiku Hyundai optimalizoval tak, aby byla zajištěna vynikající trakce i v těch nejnáročnějších 
zatáčkách. Tento specifický samosvorný diferenciál umožňuje přenášet na vozovku maximální výkon. 
Zároveň také umocňuje radost z jízdy a umožňuje dosahovat vyšších rychlostí v zatáčkách. 
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Elegantní a sportovní interiér nabízí útulné a zároveň vzrušující prostředí vytvořené lidmi a pro lidi, kteří opravdu milují automobily.

Sportovní kokpit.
Kokpit modelu Hyundai i30 Fastback N nabízí vše pro maximální ovladatelnost i komfort. Jeho ergonomie je zaměřena především na řidiče, 
takže budete mít vše na očích a ve snadném dosahu. Své jízdní výkony můžete sledovat pomocí palubního počítače s funkcemi pro sportovní jízdu, 
které Vám umožní zobrazovat provozní údaje o jízdě na závodním okruhu na optimálně umístěném „plovoucím“ dotykovém displeji. 
Mezi zobrazované parametry patří výkon, točivý moment, plnicí tlak, zrychlení a stopky pro měření času na kolo a akcelerace.
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Míříte do práce, nebo jedete po své nejoblíbenější silnici plné zatáček? V závislosti na náladě a stavu vozovky máte na výběr 5 jízdních režimů: 

Eco, Normal, Sport, N a N Custom.

Na volantu verze N budete mít všechny funkce pro sportovní jízdu 

ve snadném dosahu prstů. Stisknutím tlačítka si vyberete jízdní režim 

nebo aktivujete vyrovnávání otáček pro ještě větší potěšení z jízdy. 

Nebo stiskněte rovnou tlačítko N pro maximální výkony.

Volič jízdních režimů N Grin Control System.
Užívejte si ještě více úsměvů na kilometr. Volič jízdních režimů N Grin Control System Vám dá na výběr pět různých jízdních režimů, které si podle 
nálady aktivujete pouhým stisknutím tlačítka. Jednotlivé režimy mění charakter vozu přizpůsobením parametrů motoru a nastavení elektronicky 
řízených tlumičů ECS, elektronicky řízeného stabilizačního systému ESC, samosvorného diferenciálu N Corner Carving System, zvuku výfuku, řízení 
a vyrovnávání otáček.
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Přizpůsobte si 

svou radost z jízdy.
V režimu N Custom si můžete vytvořit své vlastní individualizované nastavení. Pro každý 
komponent vysokovýkonného poháněcího ústrojí a podvozku si můžete zvolit optimální 
nastavení. Můžete si naprogramovat reakce motoru, vyrovnávání otáček, samosvorný 
diferenciál N Corner Carving System, zvuk výfuku, elektronicky řízené tlumiče ECS, 
řízení a elektronicky řízený stabilizační systém ESC. 
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Sportovní a zároveň i komfortní.
Poznejte zcela novou úroveň sportovnosti. V kokpitu modelu i30 Fastback N, inspirovaném závodními vozy, 
budete sedět nízko a okamžitě pocítíte, že tento vůz má své kořeny v motoristickém sportu. Sportovní sedadla N 
s jedinečným designem Vám umožní maximální kontrolu nad vozem v každé situaci, ale zároveň Vám 
poskytnou mimořádný komfort díky elektricky nastavitelné bederní opěrce a nastavitelné délce sedáku. 
Jsou zdobena logem N a kontrastním červeným prošíváním. Na výběr máte látkové čalounění nebo kombinaci 
semiš / kůže. Sportovní charakter interiéru je umocněn velmi kvalitními materiály, červenými rámečky výdechů 
ventilační soustavy a ozdobnými prvky z tmavého kovu.

Řadicí páka s kulovou hlavicí, červeným pruhem a logem N je ideální pro nadšené řidiče, kteří rádi ovládají precizní řazení 

s tuhou charakteristikou pedálu spojky.
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Hyundai i30 Fastback N je vybaven sadou nejmodernějších asistenčních systémů Hyundai SmartSense. Vyspělé 
technologie z oblasti aktivní bezpečnosti Vám poskytnou ještě vyšší úroveň bezpečnosti a posílí Váš pocit jistoty. 
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Autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist). Systém zasahuje ve 
třech krocích a používá kameru. Řidiče upozorní vizuálně a akusticky. 
Ve druhém kroku aktivuje brzdy v závislosti na míře rizika kolize a ve třetím kroku použije 
maximální brzdnou sílu, aby zabránil kolizi, nebo minimalizoval škody, pokud je kolize 
neodvratitelná.

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA (Lane Keeping Assist). Systém při rychlosti 
jízdy vyšší než 60 km/h upozorňuje řidiče na nebezpečné situace. V případě nechtěného vyjetí 
z jízdního pruhu informuje řidiče a může zasáhnout do řízení, aby se vůz vrátil zpět do jízdního 
pruhu a bezpečně v něm pokračoval v jízdě.

Automatické přepínání dálkových světel HBA (High Beam Assist). Systém detekuje za tmy jak 
protijedoucí vozidla, tak i vozidla jedoucí stejným směrem a podle potřeby automaticky přepíná 
mezi dálkovými a tlumenými světly.

Asistent pro sledování pozornosti řidiče DAW (Driver Attention Warning). Tento prvek 
standardní výbavy zvyšuje bezpečnost a komfort na zcela novou úroveň nepřetržitým 
sledováním a analyzováním způsobu řízení. Pokud systém rozpozná náznaky únavy nebo 
nepozornosti, upozorní řidiče zvukovým signálem a zprávou na displeji mu doporučí přestávku 
k odpočinku.
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Látkové čalounění sedadel
Čalounění sedadel semiš/kůže

18" kola z lehké slitiny

i30 Fastback N Performance (275 k)

19" kola z lehké slitiny

Zvolte si svou variantu i30 Fastback N.

i30 Fastback N (250 k)
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Elektricky nastavitelná přední sedadla
Středová opěrka rukou s úložným prostorem
Zadní parkovací kamera

Manuálně nastavitelná délka sedáku 
Ochranná prahová lišta
Aplikace Apple CarPlay™ a Android Auto™

Panoramatické střešní okno
Paměť nastavení sedadla řidiče
Vyhřívání volantu

Černě lakovaná elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Inteligentní klíč a startování tlačítkem
Vyhřívaná přední sedadla

Výbava.

Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti 
Apple Inc. Android Auto™ je registrovanou ochrannou známkou 
společnosti Google Inc.
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Barvy

Polar White

Shadow Grey

Micron Grey

Performance Blue

Phantom Black

Engine Red

22



2 650 mm
4 455 mm

1 556 mm
1 795 mm

1 
41

9
 m

m

1 564 mm
1 795 mm

Technické údaje

Rozměry uvedené u obrázků výše odpovídají provedení s paketem Performance a 19" koly.*    Overboost – krátkodobé zvýšení tlaku vzduchu turbodmychadlem.
**  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími 

netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny podle testovací 
procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). 
Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. 

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

KAROSÉRIE

Typ 5dveřová, 5místná

MOTOR 2.0 T-GDI 

Typ
zážehový přeplňovaný 

DOHC E-CVVT 16 V
zážehový přeplňovaný 

DOHC E-CVVT 16 V
Zdvihový objem motoru (cm3) 1 998 1 998
Druh paliva 95 NAT 95 NAT
Počet válců 4 4
Kompresní poměr 9,5:1 9,5:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.) 184/250/6 000 202/275/6 000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) 353 / 1 450–4 000 353 / 1 450–4 700
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) – OVB* 378 / 1 750–3 500 378 / 1 750–4 200
Příprava směsi přímé vícebodové vstřikování přímé vícebodové vstřikování
Objem palivové nádrže (l) 50

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky manuální manuální
Počet převodových stupňů 6 6

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km/h) 250 250
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 6,4 6,1

SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)** pneu 225/40 R18 pneu 235/35 R19

                                          - městský 10,7 10,6
Cyklus                                                   - mimoměstský 5,9 6,1
                                                     - kombinovaný 7,7 7,8
                 - městský cyklus 244 242
Emise CO2 (g/km)**                                                    - mimoměstský cyklus 136 141
                                                    - kombinovaný cyklus 176 178

HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg)  1 494–1 573 1 516–1 595
Největší technicky přípustná hmotnost 1 950 1 950
Hmotnost brzděného přívěsu 1 600
Hmotnost nebrzděného přívěsu 700
Nosnost střechy 80

ROZMĚRY

Celková délka (mm) 4 455
Celková šířka (mm) 1 795
Celková výška (mm)                               225/40 R18 / 235/35 R19 1 417 / 1 419
Rozvor (mm) 2 650
Rozchod vpředu (mm)                           225/40 R18 / 235/35 R19 1 557 / 1 556
Rozchod vzadu (mm)                             225/40 R18 / 235/35 R19 1 566 / 1 564
Poloměr otáčení (m) 5,8
Minimální světlá výška (mm)                 225/40 R18 / 235/35 R19 132 / 132
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/ 450 (436 se vzpěrou) / 1 351 (1 337 se vzpěrou)

PODVOZEK

Přední náprava typu MacPherson s příčným stabilizátorem
Zadní náprava víceprvková
Přední / zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové
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Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

Skladové číslo: H07ND199

Razítko prodejce

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mno-
hem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se 
neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. 
Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky 
špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalita-
tivnímu pokroku v rea lizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to 
příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši 
připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe 
a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

●  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému 
do ČR.

●  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru 
konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.

●  Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
●  Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.




